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Els principis del Comerç Just 

PRESENTACIÓ 

Aquesta activitat introdueix els principis bàsics de comerç just a través d’una dinàmica grupal 
participativa. Els grups poden ser multi-edat: els grans poden llegir el text als petits.  
 
Cada grup treballarà un dels principis del Comerç Just a través de la història de dues famílies 
diferents: una que treballa a través del Comerç Just i l’altre que no. Al final cada grup ho 
exposarà a la resta de la classe. Hi ha dues variants: dibuixar i escriure en una cartolina l’opció 
que han escollit, o bé teatralitzar-la. 

• Donar a conèixer els principis bàsics del comerç just 

• Entendre les diferències entre comerç just i comerç internacional 

• Oferir un marc d’empatia de l’alumnat envers els camperols del sud a través de la 
lectura de les seves histories.  

 

OBJECTIUS 

TIPUS D’ACTIVITAT 

DURADA DE L’ACTIVITAT 

Treball a l’aula 

1h – 1,30h 

MATERIAL NECESSARI 

• 1 cartolina per cada grup 

• Llapis o retoladors de colors 

• 1 fotocòpia de cada una les fitxes que estan a continuació (1 per grup) 
 

 

PÚBLIC A QUI ES DIRIGEIX Alumnat de primària 

http://www.xarxaescolescj.org/


 
 

www.xarxaescolescj.org 
alternativa3ong@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es divideix l’alumnat amb 5 grups. Cada grup rebrà una fitxa amb una temàtica 
diferent (tipus d’organització, política de gènere, posició envers el treball infantil, 
relació amb el medi ambient i política de salaris) . En cada fitxa hi haurà la història 
de la Maria i el Nelson, uns infants que viuen a Nicaragua en un poble on es planta 
cafè. La família de la Maria treballa el cafè a través del Comerç Just, en canvi, la 
del Nelson també treballa el cafè però a través del comerç internacional. 

3 

DESENVOLUPAMENT 

La persona dinamitzadora presenta l’activitat i comença preguntant a l’alumnat 
què en saben del cafè i del cacau? Sabien que el cafè és un arbust i el cacau una 
arbre? En el cas de tenir disponible granets de cafè verd, el fruit del cacau i les 
llavors de cacau es mostren a l’alumnat. 
Es segueix preguntant si mentre mengen aquella xocolata ‘tant bona’ han 
pensat mai de quin país del món ve. Ve de Catalunya? Algú te cafè o cacau al 
seu hort? S’explica que el cacau, el cafè i el sucre de canya, entre d’altres, venen 
de països llunyans perquè hi ha condicions climàtiques favorables, de l’Àfrica, 
de Llatinoamèrica i d’Àsia. 
També es pregunta si mentre mengen la xocolata han pensat mai qui ha estat el 
camperol o camperola que ha estat cultivant la planta, recollint els fruits... Era 
un home o una dona? Era un nen o nena? I quants diners ha cobrat aquella 
persona per cultivar el cacau o el cafè que mengem? Molts o pocs? I si era un 
infant, anava a l’escola o només treballava? 
Per concloure la introducció, expliquem que quan parlem de Comerç Just 
parlem de productes que es cultiven molt lluny? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Cada grup llegirà les dues històries i escollirà l’opció que li agradi més. En una 
cartolina s’apuntarà i/o dibuixarà els elements importants de la història que 
escullen i el motiu pel qual seleccionen aquesta (poden fer un dibuix, escriure 
paraules, frases...). Aquesta cartolina l’hauran d’explicar al final de l’activitat en 
la posta en comú. 
(Variant de teatralització: Cada grup prepararà una petita representació teatral o 
esquetx de la història que ha seleccionat) 

2 
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5 

Posta en comú: cada grup presentarà davant la classe la cartolina que han 
dibuixat.  

• Perquè heu escollit aquesta història? Quins punts us agraden més? 

• Perquè no heu escollit l’altre? Que hi passava a l’altre història? 

• Sabeu que en tot el món hi ha moltes famílies com la del Nelson i molt 
poques com les de la Maria? 

Si s’ha escollit la variant de representació teatral, cada grup representarà 
l’esquetx a la resta de l’alumnat. Quan acaba un grup es pregunta a la resta de la 
classe si han entès què representaven. Després, el grup explica la teatralització i 
perquè han triat aquella opció i no l’altre. 

4 

Cloenda: la persona dinamitzadora extreu del debat els principis de Comerç Just. 
Per acabar anomena tots els principis. Pot ensenyar alguns envasos de productes 
perquè identifiquin quins son de Comerç Just i pot explicar on s’adquireixen 
aquests productes. 
 
Quan comprem un producte de Comerç Just sabem segur que els camperols i les 
camperoles han rebut un bon sou, que els infants van a l’escola, que les dones 
també decideixen igual que els homes, que es te en compte el medi ambient... 
Però quan comprem una xocolata o un cafè que no és de comerç just pot ser que 
estigui cultivat per nens i nenes com vosaltres que no han pogut anar a l’escola.... 
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En un petit poble de Nicaragua hi viuen 

les famílies de la Maria i el Nelson.  

 

El poble està al mig de les muntanyes, 

la zona és molt verda i hi fa calor tot 

l’any. Totes les persones del poble es 

dediquen al cultiu del cafè. 

 

Però la família de la Maria i la família 

del Nelson treballen de diferents 

maneres. 

 

a) La família del Nelson 

La família del Nelson va decidir treballar per una gran empresa 

que produeix cafè a Nicaragua i el ven per tot el món. És una 

empresa estrangera, molt rica i poderosa dins el món del cafè. 

La família del Nelson pensa que és millor que una gran empresa 

s’ocupi del negoci, ells han estudiat i son d’uns altres països, 

“ells sabran què és millor per a nosaltres i com que podran 

treure més diners del nostre cafè...” diu la família del Nelson. 

 

La gran empresa té un «jefe» que els hi diu què han de fer i com fer-ho. Si tenen una idea de 

com cultivar millor i la volen proposar el «jefe» no els hi farà cas, doncs ells son persones humils 

que no tenen estudis... 

 

El propietari de l’empresa és un senyor molt ric que viu en una ciutat molt llunyana, a Europa. 

Els beneficis que guanya l’empresa se’ls queda tots el propietari. Al propietari no li interessa 

regalar diners al poble, els negocis son els negocis i no es poden anar regalant diners. 

 

 

 

 

 

 

Grup 1. TIPUS D’ORGANITZACIÓ 
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b) La família de la Maria 

 

La família de la Maria té una petita extensió de terreny on hi 

cultiva el cafè.  

Per treballar s’han ajuntat amb altres agricultors /esde la 

zona i han creat una Cooperativa. En aquesta cooperativa 

tots son «jefes» i prenen les decisions en una assemblea de 

forma democràtica, tots i totes voten.   

De vegades han de prendre decisions molt importants com a 

qui vendran el seu cafè aquest any. Aquesta decisió no la pot 

prendre pas una sola persona, encara que sigui el president de la cooperativa. En comptes 

d’això, convoquen una assemblea, on cada productor i productora exposarà les seves idees, 

després fan un debat i decideixen per votació.  

 

A la Cooperativa tots tenen igual poder. La família de la Maria té un terreny molt petit, de 1 

hectàrea, en canvi, hi ha socis que en tenen 5. Tot i així, cada família te un vot. No perquè tingui 

més terreny tindrà més vots.... 

 

Un cop, la família de la Maria es va trobar una plaga en el cafè. Tenien por de que les plantes es 

morissin i perdessin tota la collita. Ràpidament, van trucar als companys i companyes de la 

Cooperativa i entre tots els van ajudar. 

 

A la Cooperativa li interessa molt el benestar del poble. Per això, una part dels beneficis la 

dediquen a fer coses que millorin la comunitat (com crear hospitals, escoles o arreglar les 

carreteres). A què es dedicaran els beneficis ho decidiran entre tots. Ajuden i s'interessen pel 

benestar de la comunitat. 
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En un petit poble de Nicaragua hi viuen 

les famílies de la Maria i el Nelson.  

 

El poble està al mig de les muntanyes, 

la zona és molt verda i hi fa calor tot 

l’any. Totes les persones del poble es 

dediquen al cultiu del cafè. 

 

Però la família de la Maria i la família 

del Nelson treballen de diferents 

maneres. 

 

a) La família del Nelson 

 

La família del Nelson treballa per una gran empresa. Van decidir 

treballar d’aquesta manera perquè al ser una gran empresa 

podrien guanyar més diners, encara no sabem quants dies 

aniran a treballar. El propietari de l’empresa diu que no cal que 

les dones treballin, que ja paga un bon sou als homes i d’aquesta 

manera les dones es poden dedicar a la casa i a la família. 

 

D’aquesta manera, la mare del Nelson no treballa a l’empresa sinó que es queda a casa. Cada 

matí és la primera en llevar-se: ha de començar a fer el menjar per tothom i l’ha de tenir llest 

abans que el seu marit vagi a treballar. Després lleva als seus fills i filles, els ajuda a vestir-se, a 

esmorzar i els porta a l’escola. Durant tot el matí neteja la casa, frega la roba i fa el menjar. 

Després va a l’escola a buscar els infants, els dona de menjar i segueix amb les tasques de casa.  

 

Al vespre arriba el marit, cansat de treballar i s’asseu a mirar la tele. Ella li prepara el menjar i li 

porta. Agafa la roba bruta de la feina i la neteja perquè estigui llesta per l’endemà. Quan tothom 

se’n va al llit acaba d’ordenar la casa i la cuina.  

 

Quan va cap al llit està cansada i se n’adona que no ha pogut seure en tot el dia, ni fer cap 

activitat de les que li agraden a ella. 

 

 

 

Grup 2. POLÍTICA DE GÈNERE 
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b) La família de la Maria 

 

La família de la Maria treballen en una Cooperativa amb 

altres productors i productores de cafè. A la Cooperativa hi 

treballen homes i dones.  

 

La mare de la Maria també hi treballa, ella és la presidenta de 

la Cooperativa i té molta feina. 

Al matí es lleva molt d’hora per fer les tasques de casa. Com 

que te molt poc temps abans de començar la feina tota la 

família l’ajuda. La mare fa el dinar, el pare s’encarrega de fer el pa, la Maria i els seus german i 

germanes renten la roba, donen menjar a les gallines i als porcs i passen l’escombra per casa. 

Un cop fet, marxen tots cap a l’escola i la feina. 

 

Avui a la Cooperativa hi ha una assemblea per decidir a qui vendran el cafè aquest any. Arriben 

tots els productors i productores i van xerrant amb la mare de la Maria fins a l’hora de la reunió. 

Durant la reunió tots i totes aporten les seves idees, la mare de la Maria explica la seva. Després 

entre tots fan votacions. 

 

La mare de la Maria creu que és molt important la participació de les dones a la Cooperativa, ja 

que les dones poden treballar i prendre decisions igual que els homes, les seves idees i 

surgències son iguals que les dels homes. És per això que hi ha moltes dones que participen a 

la Cooperativa. 
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En un petit poble de Nicaragua hi viuen 

les famílies de la Maria i el Nelson.  

 

El poble està al mig de les muntanyes, 

la zona és molt verda i hi fa calor tot 

l’any. Totes les persones del poble es 

dediquen al cultiu del cafè. 

 

Però la família de la Maria i la família 

del Nelson treballen de diferents 

maneres. 

 

a) La família del Nelson 

La família del Nelson treballa en una gran empresa. Al principi 

els hi havia de pagar un molt bon sou però fa uns anys i degut a 

la sequera els preus han baixat molt i paguen molt poc diners.  

 

El Nelson te 12 anys, és el germà gran. Per tal de que tota la 

família pugui menjar el Nelson ha de treballar amb els seus 

pares. 

 

El Nelson es lleva cada matí molt d’hora, abans que surti el sol. Esmorza amb els seus pares i 

marxen al camp a treballar. La feina és molt dura i es cansa molt. Ha de portar un matxet que 

pesa molt i tallar branques del cafè durant tot el dia. La majoria de dies plou i ell treballa sota 

la pluja, la terra està plena de fang i patina molt sovint. 

 

La seva família diu que no pot anar a l’escola, és millor que aprengui a treballar amb ells així 

quan sigui gran ja ho sabrà fer. A la tarda torna molt cansat a casa, menja i va a dormir per 

recuperar forces per l’endemà. 

 

 

 

Grup 3. ELS INFANTS 
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b) La família de la Maria 

 

Cada dia la Maria es lleva molt d’hora, ha de fer bastantes 

tasques abans de marxar cap a l’escola: renta la roba i dona 

menjar a les gallines i al porc que tenen a casa. Després 

esmorza. 

 

L’escola està lluny de casa seva, ha de caminar una hora perla 

muntanya. El camí el fa amb el seu germà Juan i caminen 

ràpid per no fer tard. 

 

L’escola li agrada molt, te molts amics i amigues i a l’hora del pati juguen molt. També li agrada 

molt aprendre, diu que de gran vol ser arquitecta i fer cases per tothom. També li agrada molt 

llegir llibres. 

 

A la tarda torna a casa i es posa a fer els deures, ajuda a la seva mare a fer el menjar i després 

juga amb les seves veïnes. A la nit va a dormir d’hora amb ganes de tornar a l’escola. 
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En un petit poble de Nicaragua hi viuen 

les famílies de la Maria i el Nelson.  

 

El poble està al mig de les muntanyes, 

la zona és molt verda i hi fa calor tot 

l’any. Totes les persones del poble es 

dediquen al cultiu del cafè. 

 

Però la família de la Maria i la família 

del Nelson treballen de diferents 

maneres. 

 

a) La família del Nelson 

La família del Nelson treballa en una gran empresa. L’objectiu 

de l’empresa és tenir màxims beneficis, per aquest motiu 

necessiten produir la màxima quantitat de cafè. Per fer-ho 

contracten a uns especialistes agrònoms que posen uns 

productes químics a les plantes de cafè. Amb aquests 

productes, les plantes produeixen més cafè. 

 

Com que son productes molt forts de vegades a les plantes se’ls 

hi cauen les fulles. Per contrarestar-ho els hi posen un altre producte que son hormones, l’han 

de posar tot l’any. 

 

Un dia, la família del Nelson estava treballant al camp i l’avioneta que fumiga els camps va 

passar per sobre. Totes les persones que treballaven es van mullar d’aquell producte. El «jefe» 

els hi va dir que no passava res, que allò no afectava als humans, però un grup de treballadors 

i treballadores es va queixar molt, ja que deien que si les formigues i altres insectes es moren 

potser tenia efectes negatius sobre els humans. 

 

L’altre peculiaritat que té l’empresa és que planta el cafè sota el sol. El cafè necessita sol i també 

molta ombra. Però amb els productes químics pot plantar-se sota el sol. Això facilita la feina a 

l’empresa ja que abans de plantar les plantes desforesten el bosc, de vegades amb una 

maquina, altres amb un incendi. La muntanya on hi ha les plantacions de cafè de l’empresa es 

veu pelada amb comparació a la resta de muntanyes. 

Grup 4. RELACIÓ AMB EL MEDI AMBIENT 
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b) La família de la Maria 

 

La família de la Maria treballa en una Cooperativa. Ells també 

volen tenir el màxim benefici, però aquest no és l’únic 

objectiu, sinó també respectar el medi ambient, la salut de 

les persones i la qualitat del producte. Per aquest motiu han 

decidit que la producció serà ecològica.  

 

Amb la producció ecològica la planta no dona tanta producció 

com amb la química però no es contamina la terra. La família 

de la Maria vol que els seus fills i filles el dia de demà puguin treballar aquesta mateixa terra i 

per tant no la contaminen. A més, el cafè que cultiven és un producte de qualitat, que no té 

efectes nocius pels consumidors.   

 

Quan hi ha plagues posen productes orgànics, com per exemple, per prevenir la roya (un tipus 

de insecte) posen sucre (melassa de canya de sucre) a unes altres plantes perquè vagin a menjar 

allà i no es mengin el cafè.  

 

El cafè es cultiva sota l’ombra. Per tant en comptes de desforestar els boscos els reforesten, 

cada any planten molts arbres grans perquè facin ombra al cafè. A més, han descobert que 

d’aquesta manera plou més, hi ha més humitat, i la quantitat d’arbres que hi ha (sembla una 

selva) reté l’aigua de la pluja i es creen petits rius. L’aigua és essencial pel cultiu del cafè i també 

per les famílies tinguin aigua per veure i per cuinar. 

La muntanya on planta cafè la família de la Maria no es veu pelada, sinó que es verda, boscosa, 

plena d’arbres. 
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En un petit poble de Nicaragua hi viuen les 

famílies de la Maria i el Nelson.  

El poble està al mig de les muntanyes, la zona 

és molt verda i hi fa calor tot l’any. Totes les 

persones del poble es dediquen al cultiu del 

cafè. 

 

Però la família de la Maria i la família del 

Nelson treballen de diferents maneres. 

 

a) La família del Nelson 

La família del Nelson treballa en una gran empresa. Ells treballen tot 

l’any amb el cafè i al moment de la collita i la venta no poden decidir el 

preu al qual el venen. Ho decideix el «jefe»  de l’empresa. Aquest senyor 

explica que no és ell qui ho decideix sinó que és la «borsa», un mercat 

mundial del cafè on tot el món compra i ven. Segons la quantitat de gent 

que vol comprar o que vol vendre el cafè es decideixen els preus. 

 

La família del Nelson no ho entén massa tot això, el què si que entén és 

que el preu del cafè canvia molt. Algun any els hi ha pagat uns bons preus, el «jefe» deia que el 

preu del cafè era bo en el mercat mundial. Però la majoria d’anys els hi paguen molts poc 

dinares, de fet, cada any menys.... El «jefe» explica que els preus del 

mercat mundial son baixos perquè hi ha gent que especula amb el cafè, 

que vol dir que inverteixen comprant cafè només perquè pugi el preu, 

com si fossin accions d’una empresa i no un producte per menjar. 

 

 

Els diners que rep la família del Nelson no els hi dona per menjar tot 

l’any, per això el Nelson també treballa. A finals d’any i abans de la propera collita ja no tenen 

diners. És un període que el Nelson no li agrada gens, ja que no poden comprar menjar i mengen 

només arròs blanc.  

 

El Nelson ha sentit explicar als grans que a Europa el seu cafè es ven molt car, un pot de cafè 

costa 5€ i no entén que a ells per aquell cafè només els hi paguen uns cèntims d’euro. Qui es 

queda tots aquells diners? Els adults li explicaven que hi ha empreses multinacionals que es 

queden la major part dels diners de la venta, és a dir l’empresa del seu «jefe».   

Grup 5. POLÍTICA SALARIAL 
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b) La família de la Maria 

 

La família de la Maria treballa en una Cooperativa que ven el 

cafè a altres Cooperatives europees. En aquest intercanvi 

comercial també miren el mercat mundial del cafè per decidir 

el preu (la borsa), però decideixen un preu mínim, per sota 

d’aquell no es comprarà el cafè, ja que sinó els camperols i 

camperoles no podrien menjar. És a dir, si el preu del cafè és 

molt baix la Cooperativa espanyola els hi pagarà el preu 

mínim que han decidit.  

 

La família de la Maria explica que això els hi agrada molt, ja 

que cada any saben que com a mínim tindran diners per 

comprar menjar. I si el preu del mercat mundial està per 

sobre del preu mínim reben els preus d’aquest. 

 

 

 

A més, sempre se’ls hi paga un 15% més en el preu perquè ho dediquin a fer alguna cosa que 

benefici el poble. Amb aquest percentatge dels beneficis la Cooperativa pot fer alguna cosa per 

ajudar a les persones del poble, com construir una escola, donar beques als estudiants perquè 

es comprin llibres o perquè puguin anar a l’institut o a la universitat que queda molt lluny del 

poble. De vegades també s’ha dedicat el benefici a arreglar les carreteres. 

 

Amb aquest tipus de comerç els productors i productores, com la família de la Maria, i les 

Cooperatives europees que venen el cafè es queden una part més equitativa del preu del cafè 

que paga el consumidor. 
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